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BESTE OUDERS EN VERZORGERS  

  
25-2-2019  

Voorjaarsvakantie:   

25 februari t/m 1 maart  

  

4-3-2019  
!! Deze studiedag staat  niet 

op de schoolkalender !!  
  

Studiedag VSO:  

Leerlingen  van  De  Kastanje, 

De Hazelaar en De Lariks zijn VRIJ  

  

Luizen controle SO  

  

05 -03-2019  

Luizencontrole VSO    

  

13-3-2019 
Studie dag:  
Alle leerlingen zijn vrij. Stages 
gaan door.   

  

  

18-3-2019 
Week 12:   

Supporter van schoon  

18 maart t/m 22 maart  

  

29-3-2019 
NB 6  
  

Vandaag - 15-02-2019: luizenvrij!  

  

VERVANGING ZIEKE GROEPSLEERKRACHTEN  

In het directieberaad van EduCare, de stichting waartoe De Wingerd behoort, is 

afgesproken dat alle ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de wijze 

waarop wij met het tekort aan vervangers omgaan. Hieronder de brief namens 

het directieberaad van Educare.  

Geachte ouders/verzorgers,  

Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we elkaar een gezond en gelukkig 

nieuwjaar toegewenst. Toch dienen we er rekening mee te houden, dat 

kinderen en groepsleerkrachten ziek kunnen worden. Als uw kind ziek is, en ook 

al is het een “gewoon griepje”, is dat vervelend voor het kind en ook voor u. U 

dient extra maatregelen te nemen om goed voor uw kind te zorgen, want het 

kan niet naar school.  

Ook groepsleerkrachten kunnen ziek worden. Op zich hebben scholen 

voldoende budget, om de zieke groepsleerkracht te vervangen. Met enige 

moeite kunnen de lessen dus gewoon doorgaan.   

Maar nu is er toch een probleem. Er zijn namelijk geen invallers beschikbaar. Er 

is een groeiend tekort aan groepsleerkrachten in geheel Nederland en het ziet 

er niet naar uit, dat dit probleem op korte termijn zich oplost. Sterker nog: de 

verwachting is dat het tekort aan groepsleerkrachten groter wordt.   

Het vervangingsprobleem bestaat op alle scholen van EduCare. We hebben 

daarom een aantal gezamenlijke regels afgesproken hoe we hebben te handelen 

in geval van ziekte:  

1. Allereerst heeft elke school een lijst met medewerkers die bereid en in 

staat zijn, om in geval van ziekte een collega te vervangen. Deze lijst is 

echter zeer beperkt, want de werkdruk is hoog op de scholen.  

2. De scholen blijven moeite doen om geschikte invallers te vinden.  

3. Als de ziekte zich voordoet gedurende de schooldag, wordt er personeel 

ingezet dat geen lesgevende taken heeft. U kunt hierbij denken aan 

bijvoorbeeld een onderwijsassistent, of een intern begeleider. Ook 

kunnen de leerlingen over de andere groepen worden verdeeld.  
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4. Als duidelijk is dat een leerkracht de volgende dag ziek is, heeft de klas die dag geen school. Ouders worden 

hierover schriftelijk of telefonisch geïnformeerd. Bij uitzonderling kan de school zorgen voor opvang in een 

andere groep. Deze mogelijkheid is echter beperkt. Leerkrachten worden namelijk extra belast en opvang 

van extra leerlingen gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien heeft de school een 

onderwijsgevende taak en is de school niet bedoeld voor opvang alleen.   

5. Indien de ziekte en afwezigheid van de leerkracht langer duurt, wordt “de pijn verdeeld”. Een andere 

leerkracht neemt de groep over en zijn of haar eigen groep 

heeft die dag vrij. De ouders worden hierover tijdig 

geïnformeerd.  

  

Ziekteverzuim is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs en geeft 

ouders soms opvangproblemen. We zoeken daarom voortdurend naar 

alternatieven. Voorlopig is het probleem echter nog niet opgelost.   

Hopelijk hebt u begrip voor de door ons gekozen weg.  

  

NIEUWE GROEP  

Vanaf 4 februari 2019 laten we op De Wingerd, in samenwerking met De Arend, weer kinderen instromen op school. 

Voor sommige kinderen duurt het anders te lang voordat ze op de plek komen waar ze beter passen.  

Deze groep, die we groep X noemen, wordt geleid door juf Ilviënne (alle dagen), juf Miranda (maandag en dinsdag 

vanaf 4 maart) en juf Geke (woensdag tot en met vrijdag). In deze groep zitten leerlingen van De Wingerd én De Arend. 

In deze kleine groep van nu nog vijf kinderen, krijgen de kinderen veel 

persoonlijke aandacht en kunnen we goed observeren in welke groep 

deze kinderen na de zomervakantie kunnen doorstromen.   

Deze groep krijgt per 4 maart een plek in het muzieklokaal in het SO-

gebouw.  

  

  

  

15  februari  2019   

Nr .   5   
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SPORTIEVE BERICHTEN   

   In  bijlage 1   vindt u een bericht van de coach van h et Wingerd  -   

Arend voetbalteam  Dikkie   Knecht .   

   In  bijlage 2   vindt u de flyer van het G - voetbalkamp.   

OPEN HUIS BASISSCHOLEN NUNSPEET   

De Arend en De Wingerd doen morgen (16 februari) mee met het open  

alle  basisscholen  in  de  gemeente  Nunspeet.  huis  van    

Belangstellenden zijn van harte welkom van  10.00 u  -   12.00 u.     

    

  

In  bijlage 3   vindt u de nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs  

Zeeluwe.   
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Een ingezonden bericht…  

  

Uniek Sporten  
Uniek sporten is het online platform voor Aangepast Sporten in de regio Noord 

Veluwe. Op de website staan verschillende sporten die worden aangeboden door 

sportverenigingen in de regio. In Nunspeet is het lokale aanspreekpunt Trystan 

de Weerdt. Zijn mail adres is: t.deweerdt@sportbedrijfnunspeet.nl   

Als u naar www.unieksporten.nl gaat selecteert u bij het kopje ‘Informatie voor jouw gemeente’ uw gemeente. Scrol 

vervolgens naar beneden tot u bij ‘Vind je unieke sport’ komt. Dit staat naast de landkaart. Vul hier uw postcode of 

woonplaats in en druk op ‘Zoek sportaanbod’. Bovenin zal staan ‘Jouw unieke sport wordt gezocht’. Nadat het 

sportaanbod is gezocht ziet u een lijst van alle sporten bij u in de omgeving. Als lokaal aanspreekpunt wens ik u 

namens Nunspeet Beweegt veel succes met de zoektocht naar uw Unieke Sport. Mocht u er niet uitkomen dan kunt 

u altijd contact opnemen.  

ClubExtra Gymvereniging Nunspeet   
ClubExtra is voor kinderen die moeite hebben met bewegen. Ze zijn niet zo snel als andere kinderen, begrijpen 

spelregels vaak niet zo goed en/of hebben last van faalangst. Voor deze kinderen is het erg belangrijk om te 

bewegen. Bij Clubextra wordt in kleine groepjes gesport, onder begeleiding van een bevoegde leerkracht. De 

kinderen mogen in eigen tempo diverse bewegingsvormen uitproberen, maar ze worden ook gestimuleerd om iets  

nieuws uit te proberen en een uitdaging aan te gaan.   

  

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat deze kinderen plezier krijgen in bewegen.  De lessen worden op 

donderdagmiddag aangeboden in de Veluvine.   

Op de website van Uniek Sporten kunt u het aanbod van ClubExtra terug vinden:  

(https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/4792/club-extra-gymvereniging-nunspeet/7094/gymnastiek)   

  

Wilt u meer informatie neem dan contact op met uw gymdocent of met de gymvereniging via 

secretarisgvnunspeet@gmail.com   
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OPTREDEN VAN HET WINGERDKOOR     

Wanneer   :   2019  februari  17   

Waar       : Vrije  Evangelische Gemeente in Oldebroek   

Adres     :   Zuiderzeestraatweg 226   

Aanvang   :   14.30 u   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOG EEN AANTAL KERKDIENSTEN   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Komt u ook? U bent van harte welkom!!   

Aangepaste kerkdienst met als thema:   God spreekt….   

Wanneer   :    Zondagmiddag  3   maart   14.30 de dienst begint om  ( u )   

Waar     :  Luctor et Emergo, Mheneweg  Noord  1,   Oldebroek.   

Spreker     :  Henk   Fernhout   
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Wanneer  : Zondag 17 maart is er een aangepaste kerkdienst. De dienst begint om 14.30u  

Waar    : De Hervormde kerk in Oldebroek.   

De voorganger  : Ds Schuurman   

Medewerking  : Het koor De Regenboog uit Heerde  

  

In bijlage 4 vindt u een overzicht van de kerkdiensten in  Nunspeet en 

omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking.  
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